ÓRGÃO

30000

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

UNIDADE

30103

ARQUIVO NACIONAL

PROGRAMA

2020

CIDADANIA E JUSTIÇA

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

OBJETIVO: 0872 – Consolidar a política
nacional de arquivos, modernizar os
serviços arquivísticos governamentais e
preservar o patrimônio arquivístico
nacional de forma a harmonizar a
responsabilidade do poder público com o
direito constitucional dos cidadãos de
acesso à informação e contribuir para a
promoção do direito à memória e à
verdade.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

UNIDADE
RESPONSÁVEL PELA
IMPLEMENTAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO

PRINCIPAIS METAS
PREVISTAS

AÇÃO

20I9

Sistema de Gestão de
Documentos de
Arquivo – SIGA

Organizar, sob a forma de
sistema, as atividades de
gestão de documentos de
arquivo no âmbito dos
órgãos e entidades da
Administração Pública
Federal, possibilitando,
nos moldes legais e
tecnicamente corretos, o
desenvolvimento
integrado das atividades
arquivísticas nas fases
corrente, intermediária e
permanente.

Coordenação-Geral
de Gestão de
Documentos COGED

Apoiar 473
entidades

AÇÃO

2810

Preservação do
Acervo Nacional

Preservar e criar
condições técnicas que
permitam disponibilizar o
acervo sob a guarda do
Arquivo Nacional, no Rio
de Janeiro e em Brasília,
à consulta pública,
mediante a padronização
e uniformização da
metodologia de descrição
arquivística, bem como
por meio do
desenvolvimento de
metodologias e técnicas
aplicadas à preservação
de acervos documentais,
com vistas a agilizar o
acesso aos documentos,
otimizar a recuperação
das informações e
garantir a preservação
adequada do acervo.

Coordenação-Geral
de Processamento
e Preservação do
Acervo - COPRA

Preservar 245.909
acervos

AÇÃO

2D42

Promoção de Eventos
Culturais

Difundir a missão do
Arquivo Nacional, seus
produtos e promover
eventos culturais,
implementados pela
própria Instituição ou em
parceria com outros
órgãos e entidades do
Poder Público ou agentes
culturais.

Coordenação de
Pesquisa e Difusão
do Acervo- COPED

Realizar 46 eventos

AÇÃO

4282

Sistema de
Atendimento ao
Usuário do Arquivo
Nacional

Coordenação-Geral
de Acesso e
Difusão
Documental COACE

Atender
usuários

AÇÃO

4900

Capacitação de
Recursos Humanos na
Área de Informação
Documental

Garantir pleno acesso à
informação, auxiliar o
cidadão na defesa de seus
direitos e incentivar a
produção de
conhecimento científico e
cultural; atender,
informar, orientar e dar
acesso aos usuários locais
e correspondentes,
quanto à realização de
consultas e pesquisas ao
acervo do Arquivo
Nacional.
Capacitar e desenvolver
os servidores do Arquivo
Nacional, contribuindo
para a sua valorização e a
racionalização e
efetividade dos
investimentos com
capacitação, a fim de
melhorar a qualidade e a
eficiência dos serviços
prestados ao cidadão e da
gestão pública,
atendendo a missão
institucional.

Coordenação de
Recursos Humanos

Capacitar 472
servidores

451.000

